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ВИНОГРАДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Про створення комісії 
для проведення атестації педагогічних працівників 
школи у 2019 - 2020 навчальному році 

Відповідно до п 2.6 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 
(зі змінами) та з метою якісної організації та проведення атестації педагогічних 
працівників, стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої 
ініціативи, забезпечення об'єктивності в оцінці роботи педпрацівників 
НАКАЗУЮ: 

1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників у 
2019-2020 н.р. в кількості 11 осіб. 

2. Затвердити склад атестаційної комісії: 

• голова атестаційної комісії - Балаж В.П., керівник закладу; 
• заступник атестаційної комісії - Попович Г.Ю., заступник 

НАКАЗ 
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• секретар комісії 
керівника з освітньої роботи; 
Погоріляк A.M., керівник м/о 
вчителів української мови та 
літератури та зарубіжної 
літератури; 

Члени комісії: 
• Якушевич Н.М. заступник керівника з освітньої 

• Палош С.В. 
роботи в початкових класах; 

- заступник керівника з виховної 

• Ізай Т.М. 

Горбоконь Л.Х. 

роботи; 
- голова профкому; 

учитель англійської мови; 
- практичний психолог закладу; 



• Токарева В.Ю. - керівник м/о вчителів англійської 
мови; 

- керівник м/о учителів 
природничого циклу, 
учитель біології; 

• Деяк М.І 

• Карабаза В.М. - керівник м/о учителів художньо -
естетичного та спортивного 
циклів, учитель трудового 
навчання та образотворчого 
мистецтва; 

- керівник м/о учитель початкових 
класів, учитель початкових класі; 

• Степаніщева М.М. 

3. Заступникам керівника з освітньої роботи Попович Г.Ю. 
та Якушевич Н.М.: 
3.1.По дати: 

• план роботи атестаційної комісії 
• графік проведення атестаційної комісії 
• орієнтовний план курсової перепідготовки вчителів, що атестуються 

3.2. Провести співбесіду з учителями, що атестуються та ознайомити з 
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України 
під підпис. 

До 12 жовтня 2019 року 

До 12 жовтня 2019 року 
4. Атестаційній комісії затвердити графік роботи. 

До 20 жовтня 2019 року 
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

В.П.Балаж 


